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DOKTORATY - rok 2019 

1. 
mgr Karolina 
Kluziak 

Synteza, struktura oraz właściwości 
elektrochemiczne stopów R1-x 
TxNi (R- metale ziem rzadkich, T- 
Ti, Zr) jako materiałów 
elektrodowych dla ogniw 
wodorkowych 

Promotor - prof. dr hab. Volodymyr 
Pavlyuk 10.04.2019 

 
  

2. 
mgr Joanna 
Łęska 

Zatężanie i oznaczanie jonów 
ołowiu i kadmu w próbkach 
żywności z wykorzystaniem 
polimerowych membran 
inkluzyjnych 

Promotor - dr hab. Cezary Kozłowski, 
prof. UJD 10.04.2019 

 
  

DOKTORATY - rok 2018 

1. 
mgr Dorota 
Bajek 

Oznaczanie zawartości wybranych 
składników mineralnych w 
próbkach produktów spożywczych 
metodą płomieniowej absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej 

Promotor - dr hab. Cezary Kozłowski, 
prof. UJD 

19.06.2018 
 

  



2. 
mgr Beata 
Girek 

Synteza, właściwości oraz 
zastosowanie koniugatów β-
cyklodekstryna-białko 
  

Promotor - dr hab. Piotr Kurcok, prof. 
UJD 
Promotor pomocniczy - dr Tomasz 
Goszczyński 

11.07.2018 
 

  

3. 
mgr Monika 
Lewańska 

Funkcjonalizacja preparatami 
biologicznie czynnymi mikro- i 
nanocząstek zawierających bor 
  
  

Promotor - prof. dr hab. Janusz 
Boratyński 
Promotor pomocniczy - dr Tomasz Girek 

12.09.2018 
 

  

DOKTORATY - rok 2017 

1. 
mgr Damian 
Kulawik 

Nanorurki węglowe modyfikowane 
wybranymi związkami 
heteroorganicznymi oraz nowe 
super lekkie stopy litu jako 
materiały hybrydowe służące do 
magazynowania energii i wodoru 
  

Promotor - dr hab.Wojciech Ciesielski, 
prof. AJD 
Promotor pomocniczy - dr Dorota 
Krasowska 

15.02.2017 
 

  

2. 
 
mgr inż. Diana 
Rogacz 

Synteza i wstępna ocena 
ekotoksykologiczna wybranych C 
tienylowych pochodnych 
fosfonoglicyny oraz C arylowych 
pochodnych N-fosfonometylo-
glicyny 
  

Promotor - dr hab. Jarosław Lewkowski, 
prof. UŁ Promotor pomocniczy - dr Piotr 
Rychter 
  

15.03.2017 
 

  

3. 
mgr Agnieszka 
Balińska 

Diagramy fazowe oraz struktury 
związków międzymetalicznych 
układów trójskładnikowych na 
bazie cyrkonu 

Promotor - prof. dr hab. Volodymyr 
Pavlyuk  13.09.2017 

 
  



4. 
mgr Tomasz 
Głąb 

Chemiczne modyfikacje kazeiny w 
kapsułkowaniu czynników 
aktywnych biologicznie 
  

Promotor - prof. dr hab. Janusz 
Boratyński 
Promotor pomocniczy - dr Tomasz Girek 

13.09.2017 
 

  

5. 
mgr Sandra 
Żarska 

Wielościenne nanorurki węglowe 
funkcjonalizowane podstawnikami 
selenoorganicznymi: synteza, 
badania strukturalne i próby 
wykorzystania w ogniwach 
elektrochemicznych 
  

Promotor - dr hab.Wojciech Ciesielski, 
prof. AJD 
Promotor pomocniczy - dr Dorota 
Krasowska 

13.09.2017 
 

  

6. 
mgr inż. 
Kamila 
Lewicka 

Otrzymywanie biodegradowalnych 
polimerów i mieszanin 
polimerowych oraz ocena ich 
przydatności dla zastosowań w 
systemach kontrolowanego 
uwalniania w agrochemii 
  

Promotor - dr hab.Piotr Dobrzyński, 
prof. AJD 
Promotor pomocniczy - dr Piotr Rychter 

13.09.2017 
 

  

7. 
mgr 
inż.  Ksenia 
Szmigiel 

Syntezy, struktury, widma 
oscylacyjne i obliczenia metodami 
DFT nowych kompleksów metali z 
N,O-donorowymi ligandami na 
bazie indolu i 7-azaindolu 
  

Promotor -dr hab. Barbara Morzyk-
Ociepa, prof. AJD 

11.10.2017 
 

  

8. 
mgr 
inż.  Janusz 
Kuliński 

Badanie właściwości elektrycznych 
wybranych pochodnych naftalenu, 
antracenu i karbazolu 
  

Promotor -dr hab. Bernard Marciniak, 
prof. AJD 
Promotor pomocniczy - dr Sylwester 
Kania 

15.11.2017 
 

  



DOKTORATY - rok 2016 

1. 
mgr inż. 
Karolina Dysz 

Syntezy, struktury, widma 
oscylacyjne i obliczenia metodami 
DFT kompleksów 
halogenopochodnych 7-azaindolu z 
jonami Pd(II) i Pt(II) 
  

Promotor - dr hab. Barbara Morzyk-
Ociepa, prof AJD 

10.02.2016 
 

  

2. 
mgr Arkadiusz 
Żarski 

Biokatalizowana synteza 
hydrofobowych pochodnych skrobi 
w kierunku otrzymywania 
funkcjonalnych materiałów 
polimerowych 
  

Promotor - dr hab. Janusz Kapuśniak, 
prof AJD 
Promotor pomocniczy - dr inż. Krzysztof 
Bajer 

08.06.2016 03.09.2020 14.09.2020 

3. 
mgr Grzegorz 
Kowalczyk 

Nowe stopy układów (Sm, Gd)-Co-
M (M=Li, Mg, Al, Si, Sn) dla 
systemów magazynowania wodoru 
oraz ogniw wodorkowych 
  

Promotor - prof. dr hab. Volodymyr 
Pavlyuk 
Promotor pomocniczy - dr Beata 
Rożdzyńska-Kiełbik 

21.09.2016 18.11.2020  11.12.2020 

4. 
mgr Bartosz 
Kalota 

Synteza i badania spektroskopowe 
wybranych związków 
kompleksowych  lantanowców (III) 
do luminescencyjnego oznaczania 
tlenu i temperatury 
[streszczenie j. polski ] 
[streszczenie j. angielski ] 
  

Promotor - prof. dr hab. Mikhail Tsvirko 
Promotor pomocniczy - dr Agnieszka 
Mikus-Ostrowska Recenzent - prof. dr 
hab.inż. Stanisław Wołowiec, 
Uniwersytet Rzeszowski [recenzja] 
Recenzent - prof.dr hab. Jacek Waluk, 
Instytut Chemii Fizycznej PAN w 
Warszawie[recenzja] 
 

19.10.2016 22.01.2018 14.02.2018 

http://www.wnspt.ujd.edu.pl/uploads/article/bkkalota-streszczenie-905bd2dc9d.pdf
http://www.wnspt.ujd.edu.pl/uploads/article/bkkalota-abstract-cc4156d522.pdf
http://www.wnspt.ujd.edu.pl/uploads/article/bkrecenzja-prof-wo-owiec-e899655e5a.pdf
http://www.wnspt.ujd.edu.pl/uploads/article/bkrecenzja-prof-waluk-41adf020af.pdf


5. 
mgr 
Magdalena 
Roczkowska 

Katalizowana enzymatycznie 
synteza i badania strukturalne 
amfifilowych pochodnych 
maltodekstryn ziemniaczanych w 
kierunku otrzymania ekologicznych 
surfaktantów 

Promotor - dr hab. Janusz Kapuśniak, 
prof AJD 

19.10.2016 
 

  

DOKTORATY - rok 2014 

1. 
mgr Marcin H. 
Kudzin 

Wybrane badania w dziedzinie 
kwasów aminoalkilofosfonowych 
[streszczenie j. polski ] 
[streszczenie j. angielski] 

Promotor - prof. dr hab. Józef 
Drabowicz 
Recenzent - prof. dr hab. Elżbieta 
Budzisz, Uniwersytet Medyczny w 
Łodzi [recenzja] 
Recenzent - dr hab. Wojciech 
Dąbkowski, Centrum Badań 
Molekularnych PAN w Łodzi [recenzja] 

15.01.2014 19.11.2014 10.12.2014 

2. 
mgr Katarzyna 
Wolna-Stypka 

Biodegradowalne poliestry jako 
materiały opakowaniowe dla 
przemysłu kosmetycznego 
 
[streszczenie-polski] 
[streszczenie-angielski ] 
  
  

Promotor - prof. dr hab. inż. Marek 
Kowalczuk 
Promotor pomocniczy - dr inż. Wanda 
Sikorska 
Recenzent - dr hab. inż. Hanna 
Żakowska, prof. COBRO [recenzja] 
Recenzent - prof. dr hab. inż. Maria 
Rutkowska [recenzja] 

19.02.2014 17.03.2016 13.04.2016 

 

http://www.wnspt.ujd.edu.pl/uploads/article/mkkudzinstrpol-561e00a34d.pdf
http://www.wnspt.ujd.edu.pl/uploads/article/mkkudzinstrang-adbe5a3314.pdf
http://www.wnspt.ujd.edu.pl/uploads/article/mkkudzinrecenzja1-d60dddf5dd.pdf
http://www.wnspt.ujd.edu.pl/uploads/article/mkkudzinrecenzja2-d13c9b4a23.pdf
http://www.wnspt.ujd.edu.pl/uploads/article/kwstreszczenie-polskie-9627b1a616.pdf
http://www.wnspt.ujd.edu.pl/uploads/article/kwstreszczenie-angielskie-6f93b1f3b6.pdf
http://www.wnspt.ujd.edu.pl/uploads/article/kwwolnastypkarec1-293ddf3235.pdf
http://www.wnspt.ujd.edu.pl/uploads/article/kwwolnastypkarec2-a3391ecfe4.pdf

